
Zarządzenie nr 1/04/2020 

Rektora Akademii Ekonomiczno – Humanistycznej w Warszawie  

z dnia 2 kwietnia 2020 roku 

w sprawie ustalenia sposobu realizacji praktyk  w czasie obowiązywania stanu epidemii 

 

Na podstawie art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce 

(Dz.U. z 2020 r. poz. 85) zarządza się, co następuje: 

 

§ 1. 

W związku z wydaniem rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie 

ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz.U. z 2020r. poz. 491) oraz 

rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 23 marca 2020 r. w sprawie 

czasowego ograniczenia funkcjonowania niektórych podmiotów systemu szkolnictwa wyższego w 

związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r. poz. 

511), ulegają zmianie zasady odbywania praktyk zawodowych przewidzianych programem 

kształcenia w Akademii Ekonomiczno - Humanistycznej w Warszawie. 

§ 2. 

Uczelniany opiekun praktyk może wyrazić zgodę na skrócenie czasu trwania praktyki i  osiągnięcie 

efektów uczenia się przez przeprowadzenie zajęć w formie ćwiczeń lub laboratoriów (np. symulacji) 

w sposób zdalny. 

 

§  3. 

Uczelniany opiekun praktyk może wyrazić zgodę na zaliczenie studentom praktyki nawet  

w przypadku, gdy trwała ona przez okres krótszy niż przewidywał program studiów, jeżeli uzna, że 

w ramach zrealizowanej do tej pory praktyki efekty uczenia się zostały już osiągnięte. 

§  4. 

1. Uczelniany opiekun praktyk może wyrazić zgodę na zaliczenie studentom praktyki na podstawie 

pracy zawodowej w trybie zdalnym, nawet jeżeli nie jest to przewidziane w programie studiów. 

2. Do zaliczenia praktyk na podstawie pracy zawodowej w trybie zdalnym stosuje się zapisy zawarte 

w §19 pkt 2 Regulaminu Praktyk Zawodowych Akademii Ekonomiczno-Humanistycznej  

w Warszawie stanowiącego Załącznik do Zarządzenia Rektora nr 17/10/2019 z dnia 1 

października 2019 roku.  

§ 5. 



1. Uczelniany opiekun praktyk może wyrazić zgodę na zaliczenie studentowi praktyki na podstawie 

dokumentu poświadczającego odbycie wolontariatu na rzecz zapobiegania, przeciwdziałania i 

zwalczania COVID-19. 

2. Student może odbyć wolontariat w dowolnie wybranej przez siebie instytucji, jeśli profil 

działalności zakłada działania na rzecz zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19. 

3. Okres trwania wolontariatu powinien być nie krótszy niż 4 tygodnie. 

4. Uczelniany opiekun praktyk, Rektor lub osoba przez niego wyznaczona ma prawo zweryfikować 

poziom zaangażowania studenta w działania wolontaryjne w danej instytucji. 

 

§  6. 

Uczelniany opiekun praktyk może wyrazić zgodę na realizację praktyki i odbycie jej w domach 

pomocy społecznej w ramach wsparcia kadry sprawującej pieczę nad pensjonariuszami ww. 

ośrodków, przebywającymi w nich z uwagi na wiek, chorobę lub niepełnoprawność. Powyższa 

możliwość została dopuszczona jako odpowiedź na apel Wojewody Mazowieckiego z dnia  

1 kwietnia 2020 roku, którego kopia stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia. 

§ 7. 

1. Uczelniany opiekun praktyk może wyrazić zgodę na zaliczenie praktyki poprzez realizację innego 

niż wskazany w §6 niniejszego zarządzenia projektu społecznego. 

2.  Celem praktyki realizowanej w formie projektu społecznego jest stymulowanie w studencie 

pomysłowości, kreatywności, innowacyjności i samodzielności oraz umiejętności samodzielnego 

zaplanowania, przeprowadzenia i ewaluacji długofalowego działania zgodnego z zainteresowaniami 

studenta, które będzie miało charakter prospołeczny. Realizowany przez studenta projekt może 

mieć charakter interdyscyplinarny. 

3. Student jest zobowiązany do konsultowania prac nad projektem z uczelnianym opiekunem 

praktyk przez minimum 5 godzin dydaktycznych. 

4. Treści praktyki obejmują:  

1) określenie celu projektu i przewidywanych skutków społecznych, 

2) opracowanie planu i harmonogramu przebiegu projektu, 

3) opracowanie budżetu projektu i ewentualnych źródeł finansowania (jeśli dotyczy), 

4) ocenę ryzyk związanych z realizacją projektu i sposobów minimalizowania ryzyka, 

5) realizację działań projektowych, 

6) prowadzenie dokumentacji projektu i jego przebiegu, 

7) ocenę osiągniętych efektów projektu, 

8) przygotowanie końcowego raportu z realizacji projektu. 



5. Czas przeznaczony na realizację praktyki w formie projektu społecznego powinien wynosić nie 

mniej niż 100 godzin. 

§ 8. 

Opiekun prawny wyrażając zgodę na alternatywny sposób odbycia praktyki bierze pod uwagę 

ograniczenia związane z przebywaniem w miejscach  publicznych osób, które nie ukończyły 18. 

roku życia w czasie trwania stanu epidemii. 

 

§ 9. 

1. Niniejsze zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia i obowiązuje do dnia  odwołania. 

2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym zarządzeniu stosuje się odpowiednio postanowienia 

Zarządzenia nr 17/10/2019 Rektora Akademii Ekonomiczno-Humanistycznej  w Warszawie  

z dnia 1 października 2019 roku w sprawie przyjęcia regulaminu praktyk w Akademii 

Ekonomiczno-Humanistycznej  w Warszawie. 

 

 

/-/ dr Konrad Janowski 

Rektor 


